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באוניברסיטתראשוןתוארקבלת

אוהיו,בקליבלנר,ריזרבווםטרןקייס

מנדל18בןכשהיהללמודהתחילשם

שלהמושלמתההתגלמותהוא92ה־בן

רלת־אמצ־למשפחהבןהאמריקאי:החלום

עים

$TS1$רלתאמצעים$TS1$

$DN2$רלתאמצעים$DN2$לקליבלנר,מפוליןשהיגרויהודיםשל

״פרמיר״אתאחיושניעםיחדמאפםשבנה

Premier),)בתחוםומשגשגענקתאגיד

000,6התאגידהעסיקבשיאוהחילוף.חלקי

מכרו1996ב־חברות.16ורכשעוברים

דולרמיליארדתמורתהחברהאתהאחים

הברי־פארנלאחרת,חילוףחלקילענקית

טית,

$TS1$,הבריטית$TS1$

$DN2$,הבריטית$DN2$משלהם.אחרתחברהוהקימו

רב־פילנתרופהואמנדללכךנוסף

פעלים,

$TS1$,רבפעלים$TS1$

$DN2$,רבפעלים$DN2$מי־מאותתורםעשוריםשבמשך

ליוני

$TS1$מיליוני$TS1$

$DN2$מיליוני$DN2$בארה״בחברתייםלפרויקטיםדולרים

כבורתוארי11צברגםהואובישראל.

אפילומהםאחרשונות,מאוניברסיטאות

בגלל19בגילפרששממנהווםטרן,מקיים

אתשהשליםמבליהדוחקיםהפרנסהצורכי

התואר.

וההצלחהשחלףהרבהזמןלמרותאבל

האקדמי,החותםבליגםזכהלההאדירה

לאוניברסיטהפנה2012ב־ויתר.לאמנדל

התואראתלהשליםיוכלאיךושאלשלו

הנ־ובליעיקופיםבליהמניין,מןכסטודנט

חות.

$TS1$.הנחות$TS1$

$DN2$.הנחות$DN2$שלשנתייםעורלזכותוועמדוהואיל

במהלךשעשהבהנדסה,אקדמייםלימודים

אותןרקלוונותרוארה״ב,בצבאשירותו

הוסברחובותיו,להשלמתבכימיהשעות16

החסרותהשעותאתלהחליףשיוכללו

יהיההוחלט,הפרויקט,שיבצע.בפרויקט

ביקשובוכתיבתו,עלאזשקרשמנרלהספר

הניהולית.גישתועיקריאתלפרוש

בחרמנדלהושלמההכתיבהכשמלאכת

הבוגריםעםיחדהסיוםתעודתאתלקבל

האוניברסיטהנשיאתשלה,״בנאוםהאחרים.

של־אחרבוגרהבוגריםבקרבשישהכריזה

קח

$TS1$שלקח$TS1$

$DN2$שלקח$DN2$כשקיבלתיהתואר.אתלקבלשנה72לו

למעלהאותההנפתילידיי,התעודהאת

כלאותימרגשזהמגררו.יצאפשוטוהקהל

מרשיםאישמנדל,לימספרמחרש״,פעם

זו־התרגשותודמעותובחיוניותו,בחריפותו

לגות

$TS1$זולגות$TS1$

$DN2$זולגות$DN2$מעצורים.ללאמעיניו

בארץביקורובמהלךנערךאיתוהראיון

מהביקוריםאחרשעבר,בשבוע

הואמנדלכאן.שלוהרבים

אחרישראל,שלמושבעאוהד

שעומרומיהגדוליםמתורמיה

למנהיגותהמפרביתמאחורי

שהוקםבירושלים,מנדלע״ש

בארץהקיםכן,כמו90ה־בשנות

שבאמ־ielההשקעותחברתאת

צעותה

$TS1$שבאמצעותה$TS1$

$DN2$שבאמצעותה$DN2$ישראלות:חברותשתירכש

אותוירוחם,פניציההזכוכיתמפעל

ור־קריסה,סףעלשעמדאחרישיקם

שת

$TS1$ורשת$TS1$

$DN2$ורשת$DN2$רופא״.״ביקורהמרפאות

הגיעהפעםזאת,עם

ייחודיות:בנסיבותלארץ

שלהעבריתהגרסההשקת

העי־עםכתבאותוספרו,

תונאי

$TS1$העיתונאי$TS1$

$DN2$העיתונאי$DN2$״הסודהספר,ברן.ג׳ון

ניהולעלבאנשים:טמון

בע־לאוריצאומנהיגות״,

ברית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$בהוצאתאלהבימים(

ספרים״(."יריעות

להטריץמישהו

אותו

המנה־לאחדהפכת

לים

$TS1$המנהלים$TS1$

$DN2$המנהלים$DN2$בארה״בהמוערכים

עסקיתאימפריהובנית

תוארלסייםבליאדירה

מקבלהייתראשון.

אקדמי?תוארבלימישהולעבודההיום

ואנילזה,טובהממשסיבהלוישאם״רק

בעיניי,כרגע.כזאתסיבהברעתימעלהלא

ובליתוארבלילהצליחאי־אפשרהיום

תוארלרכושיותרקלוגםאקדמיתהשכלה

מבעבר״.כזה

בס־הבולטיםהרעיונותאחדזאת,בכל

פרך

$TS1$בספרך$TS1$

$DN2$בספרך$DN2$לאלעבודהאנשיםלבחורשישהוא

שלהם.הפורמלייםהחייםקורותלפירק

עסקיתהצלחהלתפיםתי,נכון.״זה

חשובולכןבארגון,באנשיםלחלוטיןתלויה

רקולאמצוינים,יהיוהאלהשהאנשים

אנשיםלצרףשעדיףסבורגםאניטובים.

גםאופנויהמשרהאיןאםגםמצוינים

רוצהאתהשבובתחוםניסיוןלהםאיןאם

ניהולשללתפקידלקחתזהאםגםשיעסקו.

פילוסוף.אורופאאוחשבוןרואההמפעל

חייםקורותלבחוןמספיקלאכךלצורך

מועמד״.של

לבחורמציעאתהקריטריוניםאילולפיאז

לעבודה?מועמדים

ברורלהיותצריךלמראייןכל,״קורם

רקולאבדיוק,מחפשהואאנושיטיפוסאיזה

למשל,לי,לתפקיד.שנדרשיםהכישוריםמה

וניסיוןעיקריים,קריטריוניםחמישהיש

האינטלקטמכלחשוביםשבהם.האחרוןהוא

ומו־להטערכים,ואחריהםוהאינטליגנציה,

סר

$TS1$ומוסר$TS1$

$DN2$ומוסר$DN2$.שאנימישהולהעסיקרוצהאניעבורה

כאדם״.אותולהעריץיכול

מדעישלחשיבותםאתבספרמדגישאתה

השכלהרכישתומעודדוהחברההרוח

עסקילתפקידמקבלהייתאלה.בתחומים

בלבד?הרוחבמדעיתוארעםמועמדים

מב־ביותרהטובההאפשרותזו״לגמרי.

חינתי.

$TS1$.מבחינתי$TS1$

$DN2$.מבחינתי$DN2$עםמישהוקיבלתילמשל,מזמן,לא

הייתהשהמשרהלינרמהבפילוסופיה.תואר

ולאניסיון,לוהיהלאאמנםהשיווק.בתחום

אבלניהולית,בעמדהמידאותוממקםהייתי

ולצבורלהיכנסלאנשיםמאפשריםאנחנו

ניסיון.

היאהרוחבמדעיהשכלה״מבחינתי,

שפוי.עולםרוצהאניכיכלקורםחיונית,

בולהיותחייבתכזה,יהיהשהעולםבשביל

אנשיםשלהאפשרככלגדולהאוכלוסייה

וכ־אינטלקטואליתיכולתובעלימשכילים

לים

$TS1$וכלים$TS1$

$DN2$וכלים$DN2$אח־אזרחיםלהיותלהםשמאפשרים

ראיים

$TS1$אחראיים$TS1$

$DN2$אחראיים$DN2$חלקשנוטליםוכאלהחופשית,בחברה

בבחירות,הצבעהיריעלהפוליטייםבחיים

אוהשכונהבוועדאוההוריםבוועדפעילות

שאוניברסיטאותחושבאניאחרות.בדרכים

לרעיונותאנשיםלחשוףצריכיםוקולג׳ים

איךלחשובשיוכלוכדיבאנושות,גדולים

זקוקיםאנויותר.לטובההחברהאתלהפוך

תחוםבכלכמובעסקים,כאלהלאנשים

לצקתהיאבחייםשלנוהמסעמטרתאחר.

מבחינתיהצלחהגםוזולחיינו,משמעות

כסףעבוריהייתההצלחהפעםאםכיום.

במראהלהסתכלהיכולתזוהיוםותהילה,

טוב״׳.בחורבאמת׳אתהולהגיר:

שלךהדרכיםשאחתמספראתהבספר

היהבעסקיםעצמכםאתלבדלאחיךושל

הלקוחות.שירות

מתוךשנייםמתואריםבספר״אמת.

עםשלנובהיסטוריהרומיםמקריםמאות

התקלקלשבוהמקרההואמהםאחרלקוחות.

ממסר׳קטרפילר׳הטרקטוריםיצרניתאצל

ייצורפסוהשביתדולר10בשוויאלקטרוני

המכירותסוכןבלילהוחציבעשרשלם.

ערמלוס־אנג׳לםחדשממסרהבהילשלנו

חזרוהפסבאילינוי,החברהשללמפעל

דולרים,מאותכמהלנועלהזהלפעולה.

זהבלבד.דולרעשרהזהעלגבינואבל

גםאיתרלהישארללקוחשיגרוםמשהו

צרכניםדלתו.עליתדפקוכשהמתחרים

מעולה״.לשירותרעבים

מוצלחותחבטות

בחירתלברברה,שנים65זהנשוימנדל

וםטייםי.תוםאיימי,לשלושה:ואבליבו,

אחראףמנדל,האחיםלמדיניותבהתאם

בע־מעולםהועסקלאמשפחותיהםמבני

סק

$TS1$בעסק$TS1$

$DN2$בעסק$DN2$כיום,לאוגםפרמיר,בתקופתלא

פרישתאחרישהוקםפארקוור,בתאגיד

עםמיזוגהבעקבותפרמירמחברתהאחים

ועסקיהכספיהמרוכזיםבפארקוורפארנל.

פעילותהכולליםכיום,מנדלמשפחתשל

חברותורכישתהנרל״ןההון,שוקבתחום

קרןהואבתאגידנוסףחלקושיקומן.

המשפחה.שלהפילנתרופיתהזרועמנדל,

מה־מנדל,עלהידועיםהסיפוריםאחד

שנים

$TS1$מהשנים$TS1$

$DN2$מהשנים$DN2$,הואבספר,גםהמוצגהאחרונות

ההשקעותבחברתכספיםלהשקיעסירובו

הנוכ־כאחדשהתגלהמיירוף,ברנרדשל

לים

$TS1$הנוכלים$TS1$

$DN2$הנוכלים$DN2$בהונאהוהורשעהזמניםבכלהגדולים

מספרמנדלדולר.מיליארד65שלבהיקף

עמי־כלמצדעצוםלחץעליי״הופעללי:

תיי

$TS1$עמיתיי$TS1$

$DN2$עמיתיי$DN2$זאת,בכלמיידוף.אצללהשקיעוחבריי

לאהחלטתיקשה,מאודהתלבטותאחרי

איךלילספרסירבהואכיאצלו,להשקיע

שקיפותחוסרשלו.הכסףאתעושההוא

בא־שהנהגנולעיקרוןבניגודעומדכזה

רגון

$TS1$בארגון$TS1$

$DN2$בארגון$DN2$,בעסקיםרקמשקיעיםשאנחנושלנו

ליהיהפועלים.הםאיךיודעיםשאנחנו

לאאבלאיומה,טעותהיאשהחלטתיברור



מורסוןמנדל

מעודדת״א.

דווקאללמוד

הרוחמדעי

חודשייםלעיקרון.בניגודלפעוליכולתי

התמוטטומיידוףשלכשעםקיוכך,אחר

הב־להיותהפכההטעותנחשפה,וההונאה

חירה

$TS1$הבחירה$TS1$

$DN2$הבחירה$DN2$מבריק.שאניליאמרווכולםהנכונה

חזק״.פשוטמבריק.הייתילאאבל

לדבוקיכולתוואתשלוהשררהחוטאת

היתר,ביןבספרו,מנדלמייחםבעקרונות

שה־כגיבורהאותהמתארהוארוז.לאמו

צילה

$TS1$שהצילה$TS1$

$DN2$שהצילה$DN2$מרים,הגדוליםאחיושלושתאת

אנטישמיים,ומפוגרומיםמרעבוג׳וג׳ק

מפולין1920ב־איתםלברוחכשהצליחה

מלפניעוראביושההכברשםלארה״ב,

מורטון,הראשונה.העולםמלחמתתחילת

הייתהואמובארה״ב,נולדכברהצעיר,האח

אחריבייחודבחייו,הדומיננטיתהרמות

שנותבאמצענפוצהבטרשתחלהשאביו

משפחתהאתקיימההאםלחייו.30ה־

הצליחהשלאקטנהסדקיתחנותבאמצעות

הר־לא״מעולםמנדל:לדבריאךבמיוחד,

גשנו

$TS1$הרגשנו$TS1$

$DN2$הרגשנו$DN2$.הרגשנוולארעביםהיינולאעניים

ילדותהייתהזוהוגנת.לאבחברהקורבנות

אות־שליווערכיםלנוהקנתהאמינפלאה.

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$,היאלאחרים.הנתינהערךכמובהמשך

זקוקשהיהלמישיכלהמהכלתרמהתמיר

בסביבתה״.לכך

ממךשמבוגריםוג׳ו,ג׳קאחיך,ושניאתה

לעבודהצלחתםשנים,ובשמונהבעשר

עשורים,לאורךמוצלחפעולהבשיתוף

״התי־האחאתה,דווקאמוקדםומשלב

נוק״,

$TS1$,״התינוק״$TS1$

$DN2$,״התינוק״$DN2$אתהאיךפרמיר.למנכ״להפכת

זה?אתמסביר

לאהםנורא.היהבאמתזהילד״כשהייתי

והייתימקוםלשוםאיתםאותילקחתהסכימו

כשהגעתיאיכשהואבלהקטן׳.׳האחפשוט

ביחד.לעסקיםנכנסנושלושתנו18לגיל

שלוהחלפיםחנותאתשלנומהדורקנינו

לחבריםהפכוהםומאזדולר,900תמורת

קרהשזההואשליהניחוששלי.טוביםהכי

לאישרים,בחוריםשלושהפשוטאנחנוכי

אחישנכון.מהלעשותשיודעיםמתוסבכים,

הואג׳ובלתי־רגילה.בחוכמההתאפייןג׳ק

וארגון.בסדרטובאניואילומאוד.יצירתי

המנכ״ל׳״.להיותחייב׳אתהלי:אמרוהם

שלהחשיבותאתבספרמדגישאתה

העסקית.להצלחהטובהעבודהסביבת

לפרט?תוכל

דברהואלעובריםשכבודחושב״אני

משכורותגםהואמזהחלקומבחינתימרכזי,

עו־שאנחנואנוכימשהובעצםזהגבוהות.

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$אתמקבליםאנחנוכיהארגון,בשביל

העובריםשלההערכהבאמצעותבחזרהזה

שנים.לאורךאיתנונשאריםשהםוהעובדה

כלפילנהוגהיאשליהגישהכללי,באופן

שינהגורוצהשהייתיכפישליהעוברים

רגי־נהיינולמשל,האחרונות,בשניםכלפיי.

שים

$TS1$רגישים$TS1$
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